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 .بسپارید خاطر رابه کلمات معناي کنید سعی و کامل شده، داده کلمات از استفاده با را زیر جدول

 

 

 

 .بنویسید را قرآنی عبارات و ها ترکیب این معناي

 ندرنمازشافی صَالتِهِم -2                         قطعا رستگار شدند مومنان  لَحَ المُومنونَ: قَد اَف-1

 .   راي زکاتب :ه  لِلزَّکو -4                                           از کار بیهوده عَنِ الَّغو مُعرِضُونَ: -3

 

 

 
 

 .معنا کنیدبر اساس نکته بیان شده  این دو عبارت را 
 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
 روي گردان مُعرِض 4 رستگار شد( شدند) اَفَلحَ: 1
 زکات هزَکا 5 متواضع - فروتن َشعخا 2
 انجام دهنده فاعِل 6 سخن و کار بیهوده -بیهوده لَغو 3

 بسمه تعالی
 

 

 مدانش آموز عزیز

 ابتدا متن قرآن را روخوانی کن.  -1

 ط بکش  اي که تلفظ آن را نمیدانی خزیر کلمه  -2  

 یا از یک بزرگتر بخواه برایت بخواند.      گوش کن به قرائت قرآن از سی دي آموزشی  -3  

 دقت کن. به تلفظ کلمه هایی که مشخص کردي -4

و در صورتی که در تلفظ کلمه اي مشکل داشتی  بخوان سپس چند بار متن قرآن را -5

 یا از بزرگترت بخواه تلفظ آن کلمه را برایت ادا کند. دوباره به سی دي گوش کن

در آخر کل متن قرآن را با دقت براي بزرگترت بخوان و از او بخواه که اشکاالت قرائتت  -6

 را بگیرند.

 

 جلسه اول -درس  اول
 )مومنین (سوره 

 

 فعالیت اول

 بیهوده -انجام دهنده -فروتن -زکات

 

 فعالیت دوم

هشتم  درس نامه قرآن پایه  

 گروه قرآن و پیام هاي آسمانی استان گلستان 

 شود؛ در فارسی مفرد معناآمده ، بهتر است  صورت جمعکلمه اي که  که در یک عبارت قرانی به  گاهی:  نکته

 شان خاشع (فروتن) هستندنمازدر      خشعونَ صال تهممانند فی  

 

 

 

 

 

 

 

 تمرین

 هستند  روي گردان: از کار بیهوده  عرَضونَمُعَنِ اللَّغوِ
 هستند کاروکینکه  ی: و کسانمحسِنونَهم  نَیوَالَّذ
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 سوره مؤمنون را کامل  کنید  5تا 1ترجمه آیات   ب

 .ان قَد اَفَلحَ المُؤمنون :                                               قطعا رستگار شدند مومن-1

 .ال تِِهم خاِشعُونَ:                      کسانی که در نمازشان فروتن هستند الَّذینَ هُم فی صَ-2

    . هستند وکسانی که ازکار بیهوده روي گردان:                       ُمعرَضونَ اللَّغوِ والذینَ ُهم عَنِ-3

 .زکات می دهندو کسانی که                               فاعِلونَ: :لزَّکوهوالذینَ هُم ِ -4

 و کسانی که پاکدامن هستند.                             لفُرُِجهم حافِظُونَوالذینَ ُهم  -5

 

 

 مدانش آموز عزیز

 

 

 

 

 

 

 بسپارید خاطر رابه کلمات معناي کنید سعی وکرده  کامل ، را زیر جدول

 

 

 معنا کلمه ردیف معنا کلمه ردیف
 دانا   لیمعَ 5 تسبیح می کند یُسَبِّحُ  1
 انجام می دهند یَفعَلونَ 6 هر کسی که ، کسی که، چه کسی مَن 2
 بازگشتن(بازگشتن) مَصیر 7 پرنده ، پرندگان  طَیر 3
    می داند در اینجا) دانست ( عَلِمَ  4

 انس با قرآن در خانه

  دومجلسه -درس  اول 
 سوره نور

 

 

 مدانش آموز عزیز

 بتدا متن قرآن را روخوانی کن.  ا-1

 ط بکش  زیر کلمه اي که تلفظ آن را نمیدانی خ -2  

 یا از یک بزرگتر بخواه برایت بخواند.      گوش کن به قرائت قرآن از سی دي آموزشی  -3  

 دقت کن. به تلفظ کلمه هایی که مشخص کردي -4

لفظ کلمه اي مشکل داشتی و در صورتی که در ت بخوان سپس چند بار متن قرآن را -5

 دوباره به سی دي گوش کن یا از بزرگترت بخواه تلفظ آن کلمه را برایت ادا کند.

در آخر کل متن قرآن را با دقت براي بزرگترت بخوان و از او بخواه که اشکاالت قرائتت  -6

 را بگیرند.

 اول فعالیت 

 

 دانست  –انجام می دهند  -دانا
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 .بنویسید را قرآنی عبارات و ها ترکیب این معناي

  ه در آسمان ها و زمین استک: هر کس مَن فی السَّمواتِ و االَرضِ -2                      :  تسبیح می کند او را لَهُ یَسَبِّحُ -1

 هند به آنچه انجام می د بَما یَفعَلونَ: -4                             و خدا دانا ست  :وَاهللا عَلیمٌل-3

 داست بازگشتخ: و به سوي و ی اهللاِ المصیرُلاِو-6                            چهار پرنده :اَربَعَهً مِنَ الطَّیرِ-5

 

 

 

 .کنید کامل را دو آیه شریفه سوره نور ترجمه  ب

  انها و زمین استس که در آسمکمی کند هر  آیا ندیدي که خداوند را تسبیح السَّمواتِ و االَرِض:مَن فی  لَهُ اَنَّ اهللاَ یَسَبِّحُاَلَم تَرَ-1

 رواز می کنند پو  پرندگان در حالی که در آسمان                                          وَالطَّیرُ صافات : -2

 سبیح خود را می دانند.تهمه این موجودات راه نیایش و                          :عََلمَ صَالتَهُ وَ َتسبیحَهُکُلُّ قَد-3

 ی دهندو خداوند دانا است به آنچه انجام م                                اهللا عَلیمٌ بما یَفعَلونَ: وَ - 4

   تگشت به سوي خداسو براي خداست فرمانروایی  آسمان ها و زمین و باز :اِلی اهللاِ المصیرُو و هللا مُلکُ السَّمواتِ و االَرضِ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دوم فعالیت

 

 قرآن در خانه  انس با

 

 سول خدا (ص) : از سخنی 

برنجاند گویا خدا را آزار  هرکس مومنی را بیازارد پس بی گمان مرا اذیت کرده و هرکس مرا

رسانده است و هرکس خدا را اذیت کند چنانکه در تورات انجیل زبور و قرآن آمده از 

 521 صفحه 2 جلد السعادت جامع    رحمت خداوند به دور است.


